SAMTIDSDAGENE
2019
Tirsdag 15. og onsdag 16. januar
- Campus Stord

FORESTILLINGER, FOREDRAG, BOKBAD OG
SAMTALER MED BLANT ANNET:
Kai Eide, Vigdis Hjorth, Ole Jakob M
 adsen, John
Peder Egenæs, Morten Joachim, Katrine Sele,
Sten Inge Jørgensen, Christine Øye, Camara
Lundestad Joof, Hege Myklebust, Sven Egil
Omdal og Ivo de Figueiredo.
ÅPNINGSFORESTILLING:
“Fire begravelser og ett bryllup” En sterk
og modig fortelling om trangen til å bli
sett og elsket.

Et nytt år er i gang, og tradisjonen tro samles flere
hundre studenter, ansatte, elever fra regionen, og
mange viktige samarbeidspartnere fra arbeidslivet
rundt høgskolen seg om dette arrangementet.
Høgskulen på Vestlandet har et viktig samfunns
oppdrag i å danne - og utdanne - kompetente
yrkesutøvere som skal fungere i en stadig mer
globalisert verden innenfor et bredt spekter av
viktige områder. Utviklingen i samfunnet treffer
oss alle på en langt mer direkte og raskere måte enn
noen gang før, og dette må vi møte med kunnskap,
klokskap og god dømmekraft. Vi trenger forståelse
for den verden vi lever i, og nettopp derfor er
Samtidsdagene en viktig arena som må sees inn i en
større kontekst som tar opp i seg utvikling, danning,
medborgerskap og demokrati.
Avslutningsvis vil jeg takke dem som står bak
planleggingen av arrangementet, og de som bidrar
med erfaringer og kunnskap. Arrangementet er
viktig for HVL som kunnskapsinstitusjon, og for
målet vårt om å være synlige og tett på omgivelsene
våre gjennom utdanning, forskning og formidling.
Lykke til med årets arrangement – og jeg vil
oppfordre alle til å ta seg tid til å reflektere og
diskutere over ny kunnskap og ny innsikt!

Berit Rokne
Rektor Høgskulen på Vestlandet
Det er med glede jeg hilser og ønsker studenter,
ansatte, forelesere, gjester og mange samarbeid
spartnere fra arbeidslivet rundt oss velkommen til
årets Samtidsdager på campus Stord.
Arrangementet har utviklet seg år for år, og befestet
seg som en god møteplass og kunnskapsarena som
mange ser fram til med store forventinger.
Samtidsdagene har i alle år hatt spennende og
tidsaktuelle tema og forelesere. Også i år er det
stor spennvidde i tema og forelesere som treffer
samtiden vår, men Samtidsdagene er også mer enn
to dager med aktuelle tema og problemstillinger i
samfunnsdebatten.
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I år er det ellevte gongen Samtidsdagane
vert arrangert her på Høgskulen Vestlandet
– Campus Stord.
Kvart år sidan oppstarten har Samtidsdagane hatt
eit knallsterkt program, med tidsaktuelle tema og
profilerte førelesarar frå samfunnsdebatten. Dermed
har også oppslutninga om arrangementet vore stor
– også utanom studentar og tilsette ved høgskulen.
I år er det kring 1000 påmelde frå HVL, Bømlo og
Stord vidaregåande skular og frå ulike yrkesgrupper
som barnevernet, barnehagar, grunnskular og andre
helse- og sosialfaglege yrke.

Eg vil på vegner av Stord kommune takka alle
som står bak arrangementet – og ynskja både
arrangørar, førelesarar og deltakarar lykke til med
Samtidsdagane 2019!

Gaute Straume Epland
Ordførar Stord kommune

Samtidsdagane er såleis ikkje berre ein happening
for studentar og tilsette her på høgskulen på
Rommetveit. Arrangementet har utvikla seg til ein
viktig møteplass og kunnskapsarena i regionen
vår. Ein stad der ulike utdanningsinstitusjonar og
fagpersonar møtest og kan få fagleg påfyll; der ulike
yrkesgrupper kan få oppdatert kunnskap og kom
petanse innan sine arbeidsområde; og – ikkje minst
– der me alle kan få nærare kjennskap til viktige sider
ved samtida vår.
HVL SAMTIDSDAGENE 2019
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Program tirsdag 15. januar
Sted: Høgskulen på Vestlandet – Campus Stord
TID

HVA

08.30 – 10.00

Åpningsforestilling: «Fire begravelser og ett bryllup»
v/ Morten Joachim, skuespiller, regissør og teatersjef Haugesund Teater.

10.00 – 10.15

Pause

10.15 – 11.00

«Trangen til å bli sett og elsket» - En samtale om å snakke med barn som har blitt
utsatt for omsorgssvikt.
Panelet i samtalen:
• Linda Kvalvik, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging, RVTS
• Morten Joachim, skuespiller, regissør og teatersjef Haugesund Teater.
• Elin Kufås, sosionom og rådgiver ved Klinikk for psykiatri og rus i Vestre Viken
helseforetak.
• Vigdis Hjorth, forfatter

11.00 - 11.15

Pause

11.15 – 12.15

PARALLELLE PROGRAMPOSTER
Generasjon prestasjon - Hva er det som feiler oss?
v/Ole Jakob Madsen, forfatter og professor på Universitetet i Oslo.
Stine Øye, professor på Høgskulen på Vestlandet.
Hein Berdinesen, førsteamanuensis på Høgskulen på Vestlandet.
«Barnesamtalen - Hvordan snakker du med barn og kollegaer når det er mistanke om
omsorgssvikt hos et barn?
v/Linda Kvalvik, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging, RVTS

12.15 – 13.00

Pause

13.00 – 14.00

PARALLELLE PROGRAMPOSTER
Pillebefinnende - Hva vet vi om medisinene vi tar?
v/Niels Christian Geelmuyden og forfatter Katrine Sele, forfatter og rådgiver på Høgskulen
på Vestlandet.
«Når lyset knapt slipper inn» - en studie av chatsamtaler med barn og ungdom som
har foreldre med rusmiddelproblemer.
v/Elin Kufås, sosionom og rådgiver ved Klinikk for psykiatri og rus i Vestre Viken
helseforetak.
Et langsomt farvel. Årene med pappas demens- tvil, sorg og kjærlighet.
v/Helene Sandvig, forfatter og programleder i NRK og Leif Steinar Alfsvåg, institutt for
helse- og omsorgsvitenskap på Høgskulen på Vestlandet

14.00 – 14.15 Pause
14.15 – 15.00
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Arv og miljø – en samtale om et seksuelt overgrep som ødelegger alle relasjoner i en
familie.
v/Vigdis Hjorth, forfatter. Karin Stormo, rådgiver på Høgskulen på Vestlandet.

HVL SAMTIDSDAGENE 2019

Åpningsforestilling tirsdag 15 januar:

«Fire begravelser og ett bryllup»
v/ Morten Joachim

Morten Joachim vokste opp
med narkomane foreldre og en
narkoman bror. I dag er han en
vellykket regissør, dramatiker
og nyansatt teatersjef på
Haugesund Teater.
«Fire begravelser og ett bryllup» er
fortellingen om livet til Morten Joachim,
fremført av Morten Joachim selv.

Tid: kl. 08.30 – 10.00. Sted: Aulaen

«En sterk og modig fortelling om
trangen til å bli sett og elsket»
Terningkast 5 – Dagbladet

En rørende og overraskende morsom
historie som får voksne menn og kvinner
til å tørke tårer og hyle av latter.
HVL SAMTIDSDAGENE 2019

5

«Hvordan se et barn»
- en samtale mellom Linda R. Kvalvik, Morten Joachim,
Vigdis Hjorth og Elin Kufås.

Foto: snakkemedbarn.no

Linda R. Kvalvik jobber til
daglig som spesialkonsulent for
Regionalt ressurssenter om vold,
traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS.
I denne samtalen skal hun samtale med
skuespiller og teatersjef Morten Joachim,
forfatter Vigdis Hjorth og sosionom
Elin Kufås om innholdet i forestillingen
«Fire begravelser og ett bryllup» og om
viktigheten og om trangen til å bli sett og
elsket som barn.
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Tid: kl. 10.15 – 11.00. Sted: Aulaen
Kort om deltagerne i panelsamtalen:
• Vigdis Hjorth, forfatter av den kritikerroste
boken «Arv og miljø».
• Elin Kufås, sosionom og rådgiver ved Klinikk for
psykiatri og rus i Vestre Viken. Kufås er medforfatter av rapporten «Når lyset knapt slipper inn» en studie av chatsamtaler med barn og ungdom
som har foreldre med rusmiddelproblemer.
• Morten Joachim, regissør, dramatiker og
nyansatt teatersjef på Haugesund Teater.
Samtalen ledes av Linda Kvalvik, spesialkonsulent
i RVTS, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk
stress og selvmordsforebygging. Hun har jobbet i
barneverntjenestene i 17 år og på barnevernvakten
i 13 år.

TIRSDAG 15. JANUAR KL. 11.15 – 12.15. PARALLELLE FOREDRAG

Linda Kvalvik

«Barnesamtalen - Hvordan snakker du med barn og
kollegaer når det er mistanke om omsorgssvikt hos et
barn»?
Linda R. Kvalvik er spesialkonsulent i RVTS, Regionalt ressurssenter
om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Hun har jobbet i
barneverntjenestene i 17 år og på barnevernvakten i 13 år, og har lang
erfaring fra arbeid med barn og foreldre i kriser.

Foto: snakkemedbarn.no

I dette innlegget vil Kvalvik ha fokus på at alle som jobber med barn
må ha god kunnskap om god samtalemetodikk for å føle seg trygge
nok til å snakke med barn som på ulike måter opplever omsorgssvikt.
Hun vil peke på viktigheten av at barn som opplever omsorgssvikt, vold
og overgrep skal få nødvendig hjelp og at det fins gode tiltak som kan
hjelpe hele familien.
Sted: Aula

TIRSDAG 15. JANUAR KL. 11.15 – 12.15. PARALLELLE FOREDRAG

Ole Jacob Madsen, Hein Berdinesen og
Christine Øye
Generasjon prestasjon - Hva er det som feiler oss?
Til stadighet blir det gjentatt at vi må snakke mer om hvordan unge
egentlig har det, og livsmestring er på full vei inn i skolen for å lære
elever følelsenes ABC. I dette foredraget vil Ole Jacob Madsen, professor i kultur- og samfunnspsykologi ved Psykologisk institutt ved
Universitetet i Oslo, forelese med bakgrunn i den kritikerroste boken
«Generasjon prestasjon - Hva er det som feiler oss»

Madsen utfordrer oss og går mediene etter i sømmene, og påviser
hvordan begrep som angst, stress, depresjon og ”generasjon
prestasjon” har sneket seg inn i dagligtalen de siste tiårene, noe som
i seg selv kan føre til en selvforsterkende «sykeliggjøring». Han mener
tiden er moden for å spørre om de terapeutiske løsningene og det
forskende blikket egentlig er så sunt. Programposten er aktuelt for
alle som er i kontakt med barn og ungdom, og som samtidig ønsker å
forstå tiden vi lever i, litt bedre.
Etter innledning til Madsen vil Christine Øye, professor på Institutt
for helse- og omsorgsvitenskap Høgskulen på Vestlandet, samtale
med Madsen og Hein Berdinesen, førsteamanuensis Institutt for
pedagogikk, religion og samfunnsfag på Høgskulen på Vestlandet.
Sted: UND 161

HVL SAMTIDSDAGENE 2019
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TIRSDAG 15. JANUAR KL. 13.00 – 14.00. PARALLELLE FOREDRAG

Niels Christian Geelmuyden og 
Katrine Sele

Pillebefinnende - Hva vet vi om medisinene vi tar?
Har leger for tett kontakt med legemiddelindustrien? Blir all lege
middelforskning publisert? Og hva vet vi om våre vanligste medisiner?
I denne programposten vil forfatter Niels Chr. Geelmuyden stille
bevisstgjørende og skarpe spørsmål og samtale om det vi vet om
medisinbruk, forskningsjuks, vanlige medisiners virkemåter og
legemiddelindustriens arbeidsmetoder.
Vi har spesielt bedt han fortelle om barn og unge mennesker og deres
bruk av medisiner som antidepressiva, ADHD-medisiner og p-piller.
Etter innledningen vil Katrine Sele, forfatter og kommunikasjonsrådgiver på Høgskulen på Vestlandet lede en samtale med Geelmuyden med
utgangspunkt i den kritikerroste boken «Pillebefinnende - Hva vet vi om
medisinene vi tar?» som Geelmuyden gav ut i fjor.
Sted: Aula

Når lyset knapt
slipper inn

– en studie av Chat samtaler med
barn og ungdom som har foreldre med
rusmiddelproblemer

Elin Kufås, Ida Billehaug, Anne Faugli, Bente M. Weimand

TIRSDAG 15. JANUAR KL. 13.00 – 14.00. PARALLELLE FOREDRAG

Elin Kufås

«Når lyset knapt slipper inn» - en studie av chatsamtaler
med barn og ungdom som har foreldre med rusmiddel
problemer»
Mange barn og unge har foreldre som misbruker alkohol eller andre
rusmidler uten at noen utenom familien vet om det. I denne programposten vil Elin Kufås, sosionom og rådgiver ved Klinikk for psykiatri og
rus i Vestre Viken, fortelle om rapporten «Når lyset knapt slipper inn»
- som er en kvalitativ studie av chatsamtaler med barn og ungdom som
har foreldre med rusmiddelproblemer».
Rapporten tar for seg chat-logger hvor barn i alderen 8-18 år har tatt
kontakt med en anonym nettbasert chattetjeneste, BARsnakk, som
drives av organisasjonen Barn av rusmisbrukere (BAR).
I innlegget til Kufås vil hun snakke om det funnene i studie som tok for
seg tekstmaterialet fra 750 logger fra perioden 2010-2015.
Sted: UND 161
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TIRSDAG 15. JANUAR KL. 13.00 – 14.00. PARALLELLE FOREDRAG

Helene Sandvig og Leif Steinar Alfsvåg

Et langsomt farvel. Årene med pappas demens- tvil, sorg
og kjærlighet
Helene Sandvig mistet faren sin i 2015. Gjennom fem år hadde han
langsomt forsvunnet inn i demens. I denne programposten vil Sandvig
snakke om hvilke dilemmaer og utfordringer som dukket opp da hun og
søsknene skjønte at den aktive og flotte faren ikke lenger klarte seg
alene, men nektet å flytte på sykehjem.
Sandvig, som har lang erfaring som helsejournalist, følte seg alene og
avmektig i møtet med sykdommen, og med systemet som skulle hjelpe
til, men som ikke alltid maktet det. Programposten tar utgangspunkt
i boken «Et langsomt farvel. Årene med pappas demens- tvil, sorg og
kjærlighet» som Sandvig gav ut tidligere i år.
Etter innledningen vil Leif Steinar Alfsvåg, studieleder på institutt for
helse- og omsorgsvitenskap på Høgskulen på Vestlandet, lede en
samtale med Sandvig om boken og tematikken den tar opp.
Helene Sandvig er forfatter, journalist og programleder i dokumentarserien «Helene sjekker inn» på NRK.
Sted: UND 253

TIRSDAG 15. JANUAR KL. 13.00 – 14.00. PARALLELLE FOREDRAG

Vigdis Hjorth og Karin Stormo
En samtale om «Arv og miljø»

Vigdis Hjorth er en av Norges mest leste og omtalte romanforfattere.
Hun kvier seg aldri for å dykke ned i alvoret for å utforske tabubelagte
temaer. I denne programposten kommer hun for å snakke om den
kritikerroste boken «Arv og miljø» som kom ut i 2016.
Mange mener dette er en av hennes sterkeste bøker. Boken vekket
også oppsikt og skapte debatt når den kom ut med utgangspunkt i
beskrivelsene rundt et seksuelt overgrep som ødelegger alle relasjoner
i familien boken handler om.
Karin Stormo, rådgiver på Høgskulen på Vestlandet, vil lede samtalen
med Hjorth.
Sted: Aula

HVL SAMTIDSDAGENE 2019
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Program onsdag 16. januar
Sted: Høgskulen på Vestlandet – Campus Stord
TID

HVA

09.00 – 10.15

Åpningssamtale
«Norge i en ny verden – en samtale om norsk utenrikspolitikk»
Panelet i samtalen:
• Kai Eide – tidligere Nato-ambassadør og FNs spesialutsending i Afghanistan
• John Peder Egenæs – generalsekretær i Amnesty
• Sten Inge Jørgensen – journalist, forfatter og utenrikskommentator i Morgenbladet
• Heidi Taksdal Skjeseth – journalist, forfatter og nylig hjemvendt USA-korrespondent
• Samtalen ledes av Sven Egil Omdal, forfatter, journalist og kommentator i Stavanger
Aftenblad

10.15 – 10.30

Pause

10.30 – 11.30

PARALLELLE PROGRAMPOSTER
«Rikets tilstand på asylfeltet – med særlig vekt på barna»
v/ Mona Reigstad Dabou, John Peder Egenæs og Katrine Sele
«Hvorfor Trump lyver og hva det gjør med oss»
v/Heidi Taksdal Skjeseth og Hege Myklebust
«En fremmed ved mitt bord»
v/Ivo de Figueiredo og Leif Tore Trædal

11.30 - 12.15

Lunsj

12.15 – 13.15

PARALLELLE PROGRAMPOSTER
«Eg snakkar om det heile tida»
v/Camara Lundestad Joof og Hege Myklebust
Skandinavisk uro»
v/Sven Egil Omdal og Vibeke Solbue

13.15 – 13.30

Pause

13.30 – 14.30

PARALLELLE PROGRAMPOSTER
«Vi som elsker Europa»
v/Sten Inge Jørgensen
«Mangfold i grunnskole og barnehagen - Fra politisk vilje til flerkulturell virkelighet»
v/Vibeke Solbue, Yvonne Bakken og Hein Berdinesen
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Åpningssamtale onsdag 16. januar:

«Norge i en ny verden»
- en samtale om norsk utenrikspolitikk.

Forpliktende internasjonalt
Tid: kl. 09.00 – 10.15. Sted: Aulaen
samarbeid gjennom FN, NATO,
EØS og andre organisasjoner og Panel i samtalen:
avtaler har vært helt avgjørende
• Kai Eide – diplomat og tidligere Nato-
for Norges sikkerhet, økonomi og
ambassadør og FNs spesialutsending i
Afghanistan
velferd.
Men med en verden i endring er dette
samarbeidet under press. Makt forskyves,
normer og avtaler utfordres. Hva betyr
dette for Norge og norsk utenrikspolitikk
og hvordan skal Norge ivareta sine
interesser i en stadig mer motsetningsfylt
verden?

• John Peder Egenæs – generalsekretær i
Amnesty
• Sten Inge Jørgensen – journalist, forfatter og
utenrikskommentator i Morgenbladet
• Heidi Taksdal Skjeseth – journalist, forfatter og
nylig hjemvendt USA-korrespondent
Samtalen ledes av Sven Egil Omdal, forfatter,
journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad

HVL SAMTIDSDAGENE 2019
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ONSDAG 16. JANUAR KL. 10.30 – 11.30. PARALLELLE FOREDRAG

Mona Reigstad Dabour, John Peder
Egenæs og Katrine Sele

«Rikets tilstand på asylfeltet – med særlig vekt på barna»
Rikets tilstand på asylfeltet er en årlig statusrapport om Norges
behandling av asylsøkere, laget av NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere. I dette foredraget vil Mona Reigstad Dabour, rådgiver i NOAS,
presentere rapporten og særlig legge vekt på barn som søker om asyl.
Får barn som kommer til Norge en behandling vi kan kalle anstendig?

Foto: riketstilstand.noas.no

Etter innledningen til Dabour vil Katrine Sele, forfatter og kommunika
sjonsrådgiver på Høgskulen på Vestlandet, vil lede en samtale med
Dabour og John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty, med
utgangpunkt i rapporten «Rikets tilstand»
Sted: UND 161

ONSDAG 16. JANUAR KL. 10.30 – 11.30. PARALLELLE FOREDRAG

Heidi Taksdal Skjeseth og Hege
Myklebust

«Hvorfor Trump lyver og hva det gjør med oss»
Hvis ingenting er sant, er alt mulig. Da blir makt til rett. Da vil propaganda erstatte offentlig debatt. Desinformasjon, løgn og undergraving
av fakta truer dermed selve grunnlaget for demokratiet.
I dette foredraget vil forfatter og journalist Heidi Taksdal Skjeseth p
 røve
å forklare hvorfor Trump lyver og hva det gjør med oss. Hun vil også
fortelle om det post-faktuelle samfunnet, der løgn presenteres som
sannhet av verdens mektigste mann og en fragmentert og uetterrettelig informasjonsstrøm forvirrer og paralyserer borgerne. I foredraget
kommenterer hun også hvordan løgn og desinformasjon førte Donald
Trump til Det hvite hus og hvorfor løgnen treffer så godt i dagens USA.
Samtidig forteller hun en historie som er relevant for oss alle.
Den handler om falske nyheter som spres raskere enn fakta, om
teknologigiganter som toer sine hender mens polariseringen vokser,
om hvordan mistillit fører til apati og kynisme og om hvorfor vi alle er så
lette å lure.
Heidi Taksdal Skjeseth er journalist og forfatter og har i en årrekke
vært Dagsavisens korrespondent i USA.
Etter innlegget fra Skjeseth vil Hege Myklebust, førsteamanuensis på
Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking på Høgskulen på
Vestlandet, lede en samtale med Skjeseth om tematikken i boken.
Sted: Aula
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ONSDAG 16. JANUAR KL. 10.30 – 11.30. PARALLELLE FOREDRAG

Ivo de Figueiredo og Leif Tore Trædal
«En fremmed ved mitt bord»

Boken «En fremmed ved mitt bord» fikk strålende mottakelse når den
kom ut i 2017 og ble blant annet Brageprisnominert. I denne samtalen
vil forfatter Ivo De Figueiredo fortelle om en slekt som ble skapt av de
europeiske imperiene, og som ble hjemløse i deres fall. Og videre om
historien om en familie som aldri blir ferdig med å miste hverandre,
men som alltid klarer å finne hverandre igjen. Men aller mest vil det
handle om en sønn som leter etter fars historie, og som ender med å
omskrive sin egen.
Etter en kort innledning vil Leif Tore Trædal, førsteamanuensis på
institutt for pedagogikk, religion og samfunnsfag på Høgskulen på
Vestlandet, lede en samtale med Figueiredo om boken og bokens
innhold.
Sted: UND 253

ONSDAG 16. JANUAR KL. 12.15 – 13.15. PARALLELLE FOREDRAG

Camara Lundestad Joof og Hege
Myklebust
«Eg snakkar om det heile tida»

I denne programposten vil den norsk-gambiske scenekunstner,
dramatiker og forfatteren Camara Lundestad Joof skildre hvordan
rasismen som hun stadig opplever, infiserer hverdagen og styrer
tankene hennes. Hun ransaker minnene sine. Hva om hun husker noe
feil? Hvor mange detaljer må hun huske for å virke troverdig? Og kan
hun noen gang fri seg selv fra spørsmålet om hudfarge?
Programposten tar utgangspunkt i den kritikerroste boken «Eg snakkar
om det heile tida».
Samtalen ledes av Hege Myklebust, førsteamanuensis på Institutt for
språk, litteratur, matematikk og tolking på Høgskulen på Vestlandet.
Sted: Aula

HVL SAMTIDSDAGENE 2019
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ONSDAG 16. JANUAR KL. 12.15 – 13.15. PARALLELLE FOREDRAG

Sven Egil Omdal og Vibeke Solbue
«Skandinavisk uro»

I løpet av 2015 søkte nærmere 1,4 millioner mennesker asyl i Europa.
Også de skandinaviske landene ble berørt på dramatisk vis: Sverige
mottok over 160 000 asylsøkere i 2015 – det nest høyeste tallet
iE
 uropa, sett i forhold til befolkningsstørrelsen. Også Norge lå i
europa-toppen med over 31 000 asylsøkere dette året. Mens Danmark
med sin strenge asylpolitikk fikk langt færre flyktninger til landet.
Flyktningkrisen tydeliggjorde store politiske forskjeller mellom de
skandinaviske landene. I denne samtalen, som bygger på boken
«Skandinavisk uro» vil Vibeke Solbue samtale med journalist, forfatter
og kommentator Sven Egil Omdal om året som rystet de tre naboene.
Kan den skandinaviske modellen overleve de nye folkevandringene?
Hva vil innvandringen bety for velferdsstaten, demokratiet og offentligheten? er noen av spørsmålene vi håper å få svar på.
Vibeke Solbue er førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet og
ansatt på pedagogikkseksjonen på lærerutdanningen. Hun har undervist mye innenfor UDIR-satsingen ”Kompetanse for mangfold”. Hennes
kompetanseområde er innenfor flerkulturell og interkulturell pedagogikk
Sted: UND 161
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Sten Inge Jørgensen
«Vi som elsker Europa»

Hvorfor bør vi være EU-tilhengere? I Norge er EU-motstanden fortsatt
stor. Brexit og økt høyrepopulisme i flere land får også mange til å
tro at EU-samarbeidet er på retur. I realiteten er det imidlertid i ferd
med å styrkes på en rekke områder, inkludert skatt, energi, utenriks
og forsvar. Norge vil trolig delta i alt dette, på toppen av at brorparten
av våre lover allerede kommer fra Brussel. Hvorfor vil likevel et flertall
nordmenn fortsette med det demokratiske underskuddet som følger av
at vi ikke har stemmerett i EUs organer?
I dette foredraget vil forfatter og journalist Sten Inge Jørgensen
argumenterer for at den gjennomsnittlige norske EU-motstanderen
ville vært EU-tilhenger om han eller hun var svensk, dansk eller tysk
statsborger. Hva er det innbyggerne i våre naboland ser, som vi ikke
selv får øye på?
Jørgensen jobber til daglig i Morgenbladet og er en av våre aller
beste sakprosaforfatter. Han hadde sto suksess med sin forrige bok
«Tyskland stiger frem»
Sted: Aula
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Vibeke Solbue, Yvonne Bakken og
Hein Berdinesen

«Mangfold i skole og barnehage - Fra politisk vilje til
flerkulturell virkelighet»
I denne programposten setter vi søkelys på mangfold i den norske
barnehage og grunnskole. Innledningsvis vil Vibeke Solbue,
førsteamanuensis i pedagogikk på Høgskolen på Vestlandet, og
Yvonne Bakken, høgskolelektor ved barnehagelærerutdanningen på
Høgskolen på Vestlandet, reflektere rundt hvordan vi kan jobbe for å få
til en integrerende og inkluderende barnehage og grunnskole med mål
om å tilby barn og unge en likeverdig opplæring.
Innledningene bygger på de to bøkene «Mangfold i skolen - Fra politisk
vilje til flerkulturell virkelighet» og «Mangfold i barnehagen - Fra politisk
vilje til flerkulturell virkelighet»
Etter innledningene vil Hein Berdinesen, førsteamanuensis i
pedagogikk på Høgskolen på Vestlandet, som har vært sentralt i
satsingen «kompetanse for mangfold» lede en samtale med utgangspunkt i de to innledningene fra Solbue og Bakken.
Sted: UND 161
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Samtidsdagene 2009-2019
For ellevte året på rad inviterer Høgskulen på Vestlandet og
gode samarbeidspartnere til Samtidsdager på Høgskulen
på Vestlandet. I to dager løfter vi frem aktuelle tema i den
norske samfunnsdebatten.
Samtidsdagene har hatt spennende tema og forelesere i ti år:
2009: Valget i USA og utviklingen i Kongo
Ole Moen, Anders Magnus
2010: Midtøsten og Det flerkulturelle Norge
Erik Fosse, Atle Sommerfeldt
2011: Utviklingen i Afghanistan og Det moderne Kina
Bård Vegar Solhjell, Philip Lote
2012: Afrikas Horn og Den arabiske vår
Kai Eide, Leni Stenseth, Norsk folkehjelp, John Peder Egenæs
2013: Ekstremisme på fremmarsj - Mangfold, respekt og verdighet
Sturla J. Stålsett, Margareth Olin, Øyvind Strømmen
2014: Borgerkrigen i Syria - en geopolitisk krise?
Robert Mood, Guri Hjeltnes, Bernt Hagtvedt, Anne Sender, Yousef Assidiq
2015: Folk på flukt
Marte Michelet, Hege Moe Eriksen, Simon Stranger, Jon Gangdal,
Oda Faremo Lindholm
2016: Vold i nære relasjoner og migrasjon
Inga Marte Thorkildsen, Helene Uri, Hege Moe Eriksen, Frøy Gudbradsen,
Stein Inge Jørgesen
2017: Omsorgssvikt og en verden i endring
Hilde Frafjord Johnson, Åsne Seierstad, Thomas Ergo, Helga Flatland,
Anders Torp
2018: Psykisk helse og internasjonalisering
Olaug Nilssen, Gro Dahle, Anne Bitsch, Sigurd Falkenberg Mikkelsen,
Cathrine Moe Thorleifsson, Anne Birgitta Nilsen, Nina Brochmann og
Anders Totland.

Du finner mer informasjon på www.hvl.no/samtidsdagene
INSTAGRAM@hvl.no

FACEBOOK@hvl.no

SNAPCHAT@hvl.no

